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VALDKONDADEÜLESED TULEMUSED
1 Teha rohkem koostööd

kodanikuühiskonna organisatsioonidega

2 Suurendada soolist võrdõiguslikkust ja

3

Tugevdada strateegilist kommunikatsiooni
ja toetada meediakanalite paljusust ja
nende sõltumatust

mittediskrimineerimist

TUGEVAM MAJANDUS

TUGEVAM VALITSEMINE

Majandusareng ja
turuvõimalused:

Institutsioonide ja hea
valitsemistava tugevdamine:

4 Parandada investeerimis- ja

ettevõtluskeskkonda ning avada
väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtete (VKEd) kasvupotentsiaal

5
6

Kaotada rahastusele juurdepääsul ja
rahanduse infrastruktuuris esinevad
lüngad
Luua kohalikul ja piirkondlikul tasandil
uusi töövõimalusi

9 Tugevdada õigusriigi põhimõtet ja

korruptsioonivastaseid mehhanisme

10 Toetada olulisemate kohtusüsteemi
reformide elluviimist

11 Toetada avaliku halduse reformi
elluviimist

12 Tugevam julgeolekualane koostöö

7 Ühtlustada digitaalsed turud
8 Toetada piirkonnasisest kaubandust
nii partnerriikide vahel kui ka ELiga

TUGEVAM ÜHENDUVUS
Ühenduvus, energiatõhusus,
keskkond ja
kliimamuutused:
13 Laiendada TEN-T põhivõrke
ja transporti

14 Suurendada energiavarustuskindlust
15 Suurendada energiatõhusust ja

taastuvate energiaallikate kasutamist,
vähendada kasvuhoonegaaside heidet

16 Toetada keskkonda ja

kliimamuutustega kohandumist

TUGEVAM ÜHISKOND
Liikuvus ja inimestevahelised
kontaktid:
17 Teha edusamme viisanõude kaotamise
dialoogides ja liikuvuspartnerlustes

18 Suurendada investeeringuid noorte

oskustesse, ettevõtlikkusse ja tööalase
konkurentsivõime parandamisse

19 Asutada idapartnerluse
Euroopa kool

20 Integreerida idapartnerluse riikide ja

ELi teadus- ja innovatsioonisüsteemid
ning -programmid

20 tulemust 2020. aastaks:
konkreetsete tulemuste
saavutamine kodanike jaoks

Ühise poliitilise algatusena 2009. aastal loodud
idapartnerluse eesmärk on süvendada ja tugevdada
suhteid Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ning kuue
idapartneri – Armeenia, Azerbaidžaan, Valgevene,
Georgia, Moldova ja Ukraina – vahel.
TUGEVAM MAJANDUS
Majandusliku vastupidavuse suurendamine idapartnerluse
riikides on keskse tähtsusega ELi jõupingutustes stabiilse
naabruse saavutamisel. Selle raames teevad EL ja
idapartnerluse riigid koostööd, et arendada kogu piirkonnas
tugevamat, mitmekülgsemat ja elavamat majandust. See
tähendab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete
(VKEd) kasvu toetamist, investeeringute ligimeelitamist
ning töökohtade loomist uutes sektorites, samuti
kaubandusvõimaluste suurendamist, toetades juurdepääsu
uutele turgudele.

KAS TEADSID?
ehkki VKEd moodustavad kõigist ettevõtetest 83–99%,
pakuvad nad idapartnerluse piirkonnas üksnes alla poole
töökohtadest. ELis moodustavad VKEd enam kui 2/3
tööhõivest ning 85% viimase viie aasta jooksul loodud uutest
töökohtadest;
alates idapartnerluse käivitamisest 2009. aastal on EL
idapartnerluse riikide VKEsid toetanud 1,5 miljardi euro ulatuses,
mis on aidanud luua 10 000 uut töökohta, anda ettevõtetele üle
100 000 laenu ning koolitada 20 000 inimest.

TUGEVAM VALITSEMINE
MIS SAAB EDASI?
laenud VKEdele kohalikus vääringus: 100 miljonit eurot
eesmärgiga, et vähemalt ¼ VKEdele antavast ELi rahalisest
toetusest oleks kohalikus vääringus; samuti põhjalikud
poliitilised toetusvahendid kohaliku finantsinfrastruktuuri
väljaarendamiseks, mis suurendaks rahastamisvõimalusi
erasektori edasiseks arenguks;
digipakett: 50 miljonit eurot, millega:
1. võetakse konkreetseid meetmeid rändlusteenuse
ühtlustatud hinnapoliitika ning madalamate rändlustasude
saavutamiseks partnerriikides;
2. pakutakse lihtsamat ja odavamat juurdepääsu
internetiühendusele, pöörates erilist tähelepanu
maapiirkondadele, võttes kasutusele riiklikud lairibastrateegiad
ning käivitades esimesed lairiba-infrastruktuuride programmid;
3. toetatakse töökohtade loomist uutes
digitaaltööstusharudes.

KAS TEADISD?
keskmiselt on partnerriikide majandused kolm korda
suurema energiakasutusega kui ELi liikmesriikides;
üle 300 idapartnerluse riikide omavalitsust, kus elab kokku
20 miljonit inimest, kirjutas alla ELi linnapeade paktile. See
vähendab CO2 heidet 2020. aastaks peaaegu 20 miljonit tonni,
mis on võrdväärne peaaegu 500 miljoni puu istutamisega.
almost 500 million trees.

Jõupingutuste suurendamine institutsioonide ja
hea valitsemistava tõhustamise valdkonnas on ELi
jaoks idapartnerluse piirkonnas, kus on jätkuvalt
probleeme, oluline prioriteet. Mõnedes partnerriikides
on tehtud märkimisväärseid edusamme sõltumatute
korruptsioonivastaste eriasutuste loomisel ning
kohtusüsteemi ja avaliku halduse reformide edasiviimisel,
eesmärgiga pakkuda kodanikele paremaid, tõhusamaid ja
läbipaistvamaid teenuseid.

KAS TEADISD?
kodanikuühiskonnal on partnerriikides vastutuse ja
läbipaistvuse suurendamisel keskne roll;
alates 2014. aastast on EL kodanikuühiskonda toetanud
95 miljoni euro ulatuses, mis on jõudnud enam kui 600
kodanikuühiskonna organisatsioonini, ning andnud hoogu
kodanikuühiskonna stipendiumiprogrammile, milles osaleb juba
29 stipendianti.

MIS SAAB EDASI?
170 miljonit eurot on tehtud kättesaadavaks parema
valitsemistava toetamiseks, pakkudes asjakohaseid lahendusi
kohalikele sotsiaalse innovatsiooni suundumustele,
mis hõlmavad alltoetuste nutikamat kasutamist
ning institutsioonilist toetust kodanikuühiskonna
organisatsioonidele. Lisaks on algatuste eesmärk:
suurendada kodanikuaktiivsuse ja kohalike ressursside
kasutuselevõtu toetamist: kohaliku keele kasutamine toetuse
andmisel ning teavitustegevuse mitmekesistamine aitavad
kaasata laiema hulga osalejaid ning pakkuda kodanikele
paremaid teenuseid;
tõhustada avalikku aruandekohustust, arendades
kodanikuekspertiisi ja piirkonnasisest koostööd;
arendada 80 kodanikuühiskonna stipendiumi ja EU4Youth
programmi 300 noortejuhi kaudu noori liidreid.

kaubanduse suurendamine: ELi kaubandussuhete
süvendamine põhjaliku ja laiaulatusliku
vabakaubanduspiirkonna (DCFTA) ning sellesse mittekuuluvate
riikidega, keskendudes täiendavalt partnerriikide vahelisele
kaubandusele.

TUGEVAM ÜHISKOND

TUGEVAM ÜHENDUVUS
Transpordiühenduste ja infrastruktuuri parandamine,
energiaalase vastupanuvõime suurendamine
energiaühenduste tugevdamise ning energiatõhususe
ja taastuvenergia kasutamise abil, et vähendada
kasvuhoonegaaside heidet, on peamine prioriteet ELi töös
partnerriikidega. See aitab luua säästvamat majandusarengut
ning tuua kodanike igapäevaellu konkreetset kasu,
vähendades energiasõltuvust ja tarbimist.

Selle raames on kõik partnerid võtnud kohustuse tuua
kogu piirkonnas kodanike igapäevaellu konkreetset
kasu, keskendudes sellele, et saavutada 2020. aastaks
20 tulemust neljas prioriteetses valdkonnas.

MIS SAAB EDASI?
laiendada üleeuroopalist transpordivõrku (TEN-T): 150
miljonit eurot toetusi, et võimendada enam kui 1 miljardi
euro ulatuses strateegilisi investeeringuid teede, raudteede,
sadamate ja lennujaamade arendamiseks kogu piirkonnas;
energiatõhususe pakett: 225 miljonit eurot
energiatõhususe investeeringuid, et jõuda enamate
inimeste, omavalitsuste ja VKEdeni, aitamaks neil vähendada
energiaarveid, parandada elustandardit ja aidata võidelda
kliimamuutustega.

Liikuvus ning inimestevahelised kontaktid toovad
ühiskondi kokku ja pakuvad kodanikele käegakatsutavat
kasu. Partnerriigid on investeerinud noorte oskustesse,
ettevõtlikkusse ja tööalasesse konkurentsivõimesse, sh
arendades hariduspoliitikaid ja -süsteeme, mis aitavad kaasa
tugevamate ühiskondade ehitamisele, suurendades noorte
tööhõivet ja innovatsiooni.

KAS TEADSID?
majandusarengut ja noorte paremaid tööhõiveväljavaateid,
oskuste arendamist ja kodanikuaktiivsust peetakse jõukate ja
stabiilsete ühiskondade põhiteguriteks;
alates 2014. aastast on ELi või idapartnerluse riikide
välisülikoolides õppinud 10 400 idapartnerluse riikide
üliõpilast.

MIS SAAB EDASI?
Noorte ja hariduse pakett: 340 miljonit eurot:
rohkem vahetus- ja liikuvusvõimalusi, mis võimaldab enam
kui 80 000 noorel, noorsootöötajal, üliõpilasel ja akadeemilisel
personalil kasutada Erasmus+ programmi;
Euroopa kooli käivitamine idapartnerluse jaoks Tbilisis ning
suurendades koolidevahelist koostööd eTwinning Plus platvormi
kaudu, mis ühendab 1000 institutsiooni;
toetades noori idapartnerluse riikide liidreid, sh noorte
Euroopa saadikute algatuse (Young European Ambassadors)
kaudu, edendades noorteorganisatsioonide suutlikkust
ning tugevdades algatuse EU4Youth kaudu noorte tööalast
konkurentsivõimet ja ettevõtlikkust.

